
 

 

 
 

Descrição de 
Cargo 

 

Folha 1 de 2 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 

1

1. Identificação 
 

Cargo: Analista de E-commerce  

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SP 

Unidade: São Paulo  

 
 

2. Sumário  
 Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de E-commerce, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

Com atuação em produto em conteúdo.  
 

 Inserção dos produtos comercializados nos canais de venda, através do sistema integrado de gestão 

para Pneustore, Pneus fácil e Itaro; 

 Buscar a informação técnica dos produtos, através dos fornecedores e ou fabricantes; 

 Criar conteúdo técnico e publicitário dos produtos; 

 Fazer a inserção dos produtos a serem comercializados; 

 Fazer as adequações dos novos produtos para unificação do sistema; 

 Disponibilizar informações de aplicação de produtos para implantação do modo garagem; 

 Desenvolver tabelas de aplicação de acessórios After Marketing, que se apliquem ao modo garagem a 

fim de facilitar a compra dos clientes;  

 Revisar os conteúdos de mídias que serão disponibilizados nos diversos canais de comunicação da 

empresa;  

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 
 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
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Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Cursando Superior Completo Superior Completo 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Noções básicas do 

segmento automotivo; 

Noções básicas de  

e-commerce; 

Noções intermediárias 

do segmento 

automotivo; 

Noções intermediárias 

de e-commerce; 

Noções básicas de 

SEO; 

Noções avançadas do 

segmento automotivo; 

Noções avançadas de  

e-commerce; 

Noções avançadas de 

SEO; 

Competências 

Comportamentais:  

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Atenção concentrada 
Foco em qualidade 

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica 
Atenção concentrada 
Foco em qualidade 

Visão de processo 
Visão sistêmica 
Análise crítica; 
Atenção concentrada 
Foco em qualidade 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

 

Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 
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